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MART / 

MARCH 

UNIT 7: HAVE A NICE DAY 

 Pupils will be able to talk about parts of the day 

and their daily routines. 

 Pupils will be able to read and tell the time. 

 Grammar: Simple Present Tense and Adverbs of 

Frequency 

Article 15: “You have the right to choose 

your own friends and join or set up groups, 

as long as it isn’t harmful to others”  

Article 28: “You have the right to a good 

quality education” 

Article 31: “You have the right to play and 

rest” 

In a meeting held by the 

administration, teaching staff 

and the Student Union the 

given articles will be 

elaborated. 

 

Pupils will prepare a ppt 

presentation about their Daily 

routine and emphasize their 

rights to a good quality 

education and to play and 

rest. 

  

NISAN / 

APRIL 

UNIT 8: I’M HUNGRY  

 Pupils will be able to talk about food and drink. 

 Pupils will be able to talk about their favourite 

food as well as healthy and unhealthy food and 

drinks.  

 Grammar: Quantifiers; Definite and indefinite 

articles.  

  

Article 24: “You have the right to the best 

health care possible, safe water to drink, 

nutrituous food, a clean and safe 

environment, and information to help you 

stay well.”   

Article 27: “You have the right to food, 

clothing, a safe place to live and to have 

your basic needs met.” 

Celebration of the 23rd of 

April National Soverignty and 

Children’s Day. Pupils are 

going to perform a drama 

through which will present 

the articles of CRC.  

MAYIS / 

MAY 

UNIT 9: ANIMALS and PLANTS 

 Pupils will be able to talk about animals, their 

abilities and where they live. Pupils will be able 

to talk about how plants grow and what they 

need. 

 Grammar: Modal verb “can”, “need to” 

  

Article 24: “You have the right to the best 

health care possible, safe water to drink, 

nutrituous food, a clean and safe 

environment, and information to help you 

stay well.”   

 

Pupils will visit the animal 

shelter in town and  

HAZİRAN / 

JUNE 

UNIT 10: LET’S REPEAT 

 Reading Comprehension: Ss will read a text about 

honesty and responsibility and complete related 

comprehension activities: “Homework or Video 

Games”. Ss will be able to talk about their rights 

Article 28: “You have the right to a good 

quality education” 

Article 31: “You have the right to play and 

rest” 

Pupils will read a text about 

their rights and 

responsibilities and discuss 

them considering the related 

articles of the CRC.  
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and responsibilities and they will discuss the 

importance of honesty.  

 Pupils  

 Grammar: Modal verbs “should”, “have/has to”, 

“can” and “may”. 

Article 24: “You have the right to the best 

health care possible, safe water to drink, 

nutrituous food, a clean and safe 

environment, and information to help you 

stay well.”   

Article 27: “You have the right to food, 

clothing, a safe place to live and to have 

your basic needs met.” 
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MARCH 

Herhangi bir sağlık problemi, alerjik durumu, sürekli 

kullandığı ilaç vb. varsa bunları yazılı olarak yanında 

bulundurması gerektiğini bilir. 

Taraf Devletler, çocukların bakımı 

veya korunmasından sorumlu 

kurumların, hizmet ve faaliyetlerin 

özellikle güvenlik, sağlık, personel 

sayısı ve uygunluğu ve yönetimin 

yeterliliği açısından, yetkili 

makamlarca konulan ölçülere 

uymalarını taahhüt ederler. 

 

Sınıfa okul hemşiresi davet 

edilerek sağlık ve ilaç 

kullanımı hakkında 

bilgilendirildi.  

NISAN / 

APRIL 

Yakın çevresindeki kültürel miras ögelerine örnekler verir. 

2.5.6. Millî bayramlar ile Atatürk ilişkisini kavrar. 

Öğrencinin gelişim seviyesine uygun olarak 29 Ekim 

Cumhuriyet Bayramı, 23 Nisan Ulusal 

Egemenlik ve Çocuk Bayramı ile 19 Mayıs Atatürk’ü 

Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nın millî bayram 

olmasının Millî Mücadele ile ilişkisi ve Atatürk’ün liderliği 

üzerinde durulur. 

 

Madde 2 –  

1.Taraf Devletler, bu Sözleşme’de 

yazılı olan hakları kendi yetkileri 

altında bulunan her çocuğa, 

kendilerinin, ana–babalarının veya 

yasal vasilerinin sahip oldukları, ırk, 

renk, cinsiyet, dil, siyasal ya da başka 

düşünceler, ulusal, etnik ve sosyal 

köken, mülkiyet, sakatlık, doğuş ve 

diğer statüler nedeniyle hiçbir ayrım 

gözetmeksizin tanır ve taahhüt ederler. 

 

 23 Nisan kapsamında Dünya 

Çocukları etkinliği yapıldı. 

Öğrenciler tüm dünya 

çocuklarının eşit haklara sahip 

anladılar ve yaşayarak 

öğrendiler. 
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MAYIS / 

MAY 

2.6.3. Hayvanların hayatlarını sürdürebilmesi için su, hava 

ve besinlere ihtiyacı olduğunu açıklar. 

2.6.4. Çevresinde bulunan bitki ve hayvanları korur. 

2.6.5. Güneşin hareketlerini gözlemleyerek yönleri 

gösterir. 

 

Madde 4 

Taraf Devletler, bu 

Sözleşme’de tanınan hakların 

uygulanması amacıyla gereken 

her türlü yasal, idari ve diğer 

önlemleri alırlar. Ekonomik, 

sosyal ve kültürel haklara 

ilişkin olarak, Taraf Devletler 

eldeki kaynaklarını 

olabildiğince geniş tutarak, 

gerekirse uluslararası işbirliği 

çerçevesinde bu tür önlemler 

alırlar. 
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HAZİRAN / 

JUNE 

T2.3.7. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eder. 

Madde 16 

1. Hiçbir çocuğun özel 

yaşantısına, aile, 

konut ve iletişimine 

keyfi ya da haksız bir 

biçimde müdahale 

yapılamayacağı gibi, 

onur ve itibarına da 

haksız olarak 

saldırılamaz. 

2. Çocuğun bu tür 

müdahale ve 

saldırılara karşı yasa 

tarafından korunmaya 

hakkı vardır. 

 

Arkadaşları ve 

öğretmenlerinin saygı 

duyması gerektiğini ile ilgili 

yazı yazdılar.  

 


